แบบ MO-PROG1: FORM A
แบบคําขออนุญาตซือขายโดยใช้ชุดคําสั !งคอมพิวเตอร์สาํ หรับการซือขายโดยอัตโนมัติ (Program Trading)
วันทีA _________________________
เรียน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ/หรือ บริษทั ตลาดสัญญาซือ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(“ตลาดสัญญาซือ ขายล่วงหน้า”)
ข้ า พเจ้ า บริ ษ ั ท ________________________________________________________(บ ริ ษ ั ท ฯ) ซึA ง เป็ นสมาชิ ก หมา ย เ ล ข
____________ มีความประสงค์จะส่งคําสั Aงซือขายโดยใช้ชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์สําหรับการซือขายโดยอัตโนมัติ (ชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์) โดยเป็ น
การส่งคําสั Aงของ
 บริษทั ฯ โดยส่งคําสั Aงซือ ขายสําหรับ (บัญชีบริษทั , ลูกค้า หรือ ทําหน้ าทีด แู ลสภาพคล่อง)_
 ลูกค้าทีซA อื ขายผ่าน DMA (โปรดระบุชอื  และเลขทีบ ญ
ั ชีลูกค้า หรือทําหน้าทีด แู ลสภาพคล่อง)
 ลูกค้าประเภท Online Trading ได้แก่ (ลูกค้าทั วไป หรือเฉพาะราย:โปรดระบุชอื  ลูกค้า) __
ทัง นี บริษทั ฯ มีความประสงค์
 ขออนุ ญาตใช้ชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์
 แบบรายกลยุทธ์ (Strategy)
 แบบทั Aวไป (ใช้ได้หลายกลยุทธ์ ภายใต้ระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายเดียวกัน)
 เพิมA กลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายแบบทั Aวไป ทีไA ด้รบั อนุ ญาตแล้วตามหนังสืออนุ ญาต
เลขที_A ___________________
โดยแนบเอกสาร ดังนี
 ระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขาย (ตามเอกสารแนบ FORM B)
 หลักการทํางานของชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบ FORM C)
 หน้าจอทีแA สดงผลการทดสอบระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขาย (ทุกหัวข้อ)
 คูม่ อื การใช้งานระบบ (User Manual)
 รายละเอียดการใช้งานระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายในตลาดหลักทรัพย์อAนื (ถ้ามี)
 ขออนุ ญาตเปลียA นแปลงชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์
 หลักการทํางานของชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์
 ช่องทางการต่อเชืAอมชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ (Acting user) เดิม ____________ ใหม่ ________________________
 ระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขาย ทีไA ด้รบั อนุ ญาตแล้วตามหนังสืออนุ ญาตเลขทีA____________________
สําหรับกลยุทธ________________________________________________________________________
โดยแนบเอกสารในส่วนทีมA กี ารเพิมA เติมหรือเปลีAยนแปลง ดังนี
 ระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขาย (ตามเอกสารแนบ FORM B)
 หลักการทํางานของชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบ FORM C)
 หน้าจอทีแA สดงผลการทดสอบระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขาย
 คูม่ อื การใช้งานระบบ (User Manual)
 รายละเอียดการใช้งานระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายในตลาดหลักทรัพย์อAนื (ถ้ามี)
 ขอยกเลิกการใช้งานชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ โดยแนบเอกสารแบบแจ้งยกเลิกชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์สําหรับการซือ ขายโดยอัตโนมัติ
(ตามเอกสารแนบ FORM D)
 อืAนๆ________________________________________________________________________________________
บริษทั ฯ ขอรับรองว่า การส่งคําสั Aงซือ ขายด้วยชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว มีระบบการทํางานทีไA ม่ขดั และถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า ในส่วนทีAเกีAยวกับการซือขาย และไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบ
การซือขายตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ า ทัง นีหากคํารับรองดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือการส่งคําสั Aงซือขายด้วย
ชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า บริษทั ฯ ตกลงและ
ยินยอมทีจA ะรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอA าจเกิดขึน ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ ขายล่วงหน้าในทุกกรณี
_______________________________
(
)
ประทับตราบริษทั ฯ
ตําแหน่ง _______________________________
ผูม้ อี ํานาจลงนามแทนบริษทั

ชืAอผูป้ ระสานงาน_____________________________________
โทรศัพท์____________________________________________
E-mail_____________________________________________

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายอนุ พนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th
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แบบ MO-PROG1: FORM B
ระบบบริหารความเสี!ยงในการส่งคําสั !งซือขาย
ข้าพเจ้า บริษทั ________________________________________________________(บริษทั ฯ) ซึงA เป็ นสมาชิกหมายเลข
________ขอแจ้งรายละเอียดเกียA วกับระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายโดยใช้ชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์สาํ หรับการซือ ขายโดยอัตโนมัติ
(ชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์) รายละเอียดดังนี
การบริหารความเสี!ยงทั !วไป
 มีการตรวจสอบคําสั Aงให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ า เช่น ชืAอหลักทรัพย์ ชืAอ
สัญญาซือ ขายล่วงหน้า ประเภทของคําสั Aง ราคา ปริมาณ และช่วงราคา เป็ นต้น
 มีกระบวนการควบคุมดูแลการกําหนดหรือแก้ไขหลักการทํางานของระบบและตัวแปร (Parameter) ทัง ของลูกค้าและเจ้าหน้ าทีขA อง
บริษทั ฯ รวมทัง มีการบันทึกและจัดเก็บรายละเอียด เพืAอรองรับการตรวจสอบดังนี (ขอให้อธิบายรายละเอียดให้ชดั เจน)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 มีการทบทวนหลักการทํางานของระบบและ Parameter ของชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยปี ละ 3 ครัง
 มีการจัดเก็บข้อมูลการส่งคําสั Aง (Transaction Log) เพืAอรองรับการตรวจสอบ
 มีการให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ใAี ช้งานชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปั ญหากรณีเกิดข้อผิดพลาดในการใช้งาน และกฎเกณฑ์ต่างๆของตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดสัญญาซือ ขายล่วงหน้าอย่างสมํAาเสมอ
 มีกระบวนการคัดกรองลูกค้าทีใA ช้งานชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ รวมทัง ตรวจสอบความเสียA งรายลูกค้า เช่น

มีการกําหนดวงเงิน ปริมาณและมูลค่าการซือ ขายของลูกค้าในแต่ละวัน

มีการจัดการเพืAอให้ลูกค้ารับทราบ และยอมรับความเสียA งทีอA าจเกิดขึน จากการใช้งานชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์
 มีระบบตรวจสอบและป้ องกันความผิดพลาดในการส่งคําสั Aงของชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ เช่น

มีระบบป้ องกันความความผิดพลาดของลูกค้าหรือหลักการทํางาน เช่นการตรวจสอบ Fat finger order (ขอให้อธิบาย)
_____________________________________________________________________________________

มีระบบป้ องกันการส่งคําสั Aงซําเข้ามาในระบบในปริมาณมาก (Duplicated order) เพืAอลดความเสียหายทีAอาจเกิดขึน เช่น มี
ระบบเตือ น, มีฟังก์ช ั AนเพืAอ หยุดการส่งคําสั AงโดยอัตโนมัติเพืAอ ตรวจสอบ, มีการกําหนดจํานวน Order/second ให้ตAํากว่า
Throttling Limits เป็ นต้น (ขอให้อธิบาย)
____________________________________________________________________________________
 มีการจัดการกรณีเกิดปั ญหาการใช้งานของชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ โดย
 มีการ Monitor และมีระบบ Alert แจ้งเตือนเมืAอเกิดปั ญหา
หน่ วยงานทีรA บั ผิดชอบ___________________________________________________________________
โดยมีขนั  ตอนการดําเนินการดังนี (ขอให้อธิบาย)____________________________________________
 มีฟังก์ช ั Aนทีส
A ามารถหยุดการส่งคําสั Aง และยกเลิกคําสั AงทีถA ูกส่งโดยชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ทงั  หมดในทันที เช่น Kill Switches
หน่ วยงานทีรA บั ผิดชอบ________________________________________________________________________
โดยมีขนั  ตอนการดําเนินการดังนี (ขอให้อธิบาย)_________________________________________________
 มีการจัดทําคูม
่ อื ทีรA ะบุถงึ วิธกี ารแก้ไขปั ญหา รวมทัง อํานาจและขัน ตอนการดําเนินงานกรณีเกิดปั ญหาการใช้งานชุดคําสั Aง
คอมพิวเตอร์
 การบริหารความเสียA งอืAนๆ

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายอนุ พนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th
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การบริหารความเสี!ยงเกี!ยวกับคําสั !งที!ไม่เหมาะสมที!อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซือขาย
 กลุ่มหลักทรัพย์และ/หรือกลุ่มสัญญาซือ ขายล่วงหน้ าทีอA นุ ญาตให้ซอื ขาย (โปรดระบุ)__________________________________
 มีระบบคัดกรองคําสั AงซือขายทีAไม่เหมาะสมหรือระบบอืAนใด ทีAสามารถช่วยป้ องกันมิให้เกิดคําสั AงซือขายทีAอาจส่งผลกระทบต่ อ

สภาพการซือขาย และเป็ นไปตามแนวทางเบืองต้นการพิจารณาคัดกรองคําสั AงทีAไม่เหมาะสมสําหรับการใช้ Program Trading
(PG) เพืAอ ป้ อ งกัน มิใ ห้เ กิด การส่ง คํา สั AงทีAอ าจเข้าข่า ยความผิด ตามข้อ บัง คับฯ เกีAย วกับ False Market และ/หรือ กฎหมายทีA
เกียA วข้อง ซึงA เป็ นการป้ องกันในระดับรายบุคคล (ไม่ใช่ตามประเภทบัญชีของบุคคล) เช่น บัญชี Cash, Cash Balance หรือ Credit
Balance เป็ นต้น
 การควบคุมด้านราคา
มีการกําหนดค่า Maximum %Change จากราคาอ้างอิงคือ _______________________ (โปรดระบุว่าเป็ นราคาใด เช่น
ราคาล่าสุด (Last Execute), ราคาปิ ดก่อนหน้า, ราคา settlement, ราคาทฤษฎี เป็ นต้น) ดังนี
รายละเอียด : _____________________________________________
ตัวอย่าง : _____________________________________________
หมายเหตุ กรณีหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาซือ ขายล่วงหน้าทีไA ม่มสี ภาพคล่อง การควบคุมด้านราคาให้คาํ นึงถึงผลกระทบ
เพืAอมิให้เกิดการส่งคําสั AงทีAไม่เหมาะสม
 การควบคุมด้านมูลค่า
มีการกําหนดค่า Maximum value per order ดังนี_______________________________________________
กรณีสง่ แบบ Basket ค่า Maximum value per basket ดังนี__________________________________
รายละเอียด : __________________________________________________________________________
ตัวอย่าง: __________________________________________________________________________
 การป้ องกันมิให้เกิดการซือ หรือขายอย่างต่อเนืAองในหลายระดับราคา
รายละเอียด: __________________________________________________________________________
ตัวอย่าง :______________________________________________________________________________
 การป้ องกันการส่งคําสั Aงในลักษณะจับคูก่ นั เอง (Wash Sale) ของลูกค้ารายเดียวกัน
รายละเอียด : _______________________________________________________________________________
ตัวอย่าง :__________________________________________________________________________________
 การป้ องกันการส่งคําสั Aงขายหลักทรัพย์ โดยทียA งั ไม่มหี ลักทรัพย์นนั  ในครอบครอง (Short Sale) – เฉพาะ SET
รายละเอียด : _______________________________________________________________________________
ตัวอย่าง :__________________________________________________________________________________
 อืAน ๆ เช่ น การป้ อ งกัน การซือ ขายในลัก ษณะใส่ - ถอน แตกย่ อ ย %Average Daily Volume (ADV) ลัก ษณะกลยุ ท ธ์แ บบ
Aggressive หรือ Passive เป็ นต้น
รายละเอียด : _______________________________________________________________________________
ตัวอย่าง :__________________________________________________________________________________


ทัง นีบริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง

ประทับตราบริษทั ฯ

(

_______________________________

ตําแหน่ง _______________________________
ผูม้ อี ํานาจลงนามแทนบริษทั

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายอนุ พนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th
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แบบ MO-PROG1: FORM C
หลักการทํางานของชุดคําสั !งคอมพิวเตอร์สาํ หรับการซือขายโดยอัตโนมัติ
ข้าพเจ้า บริษทั ________________________________________________________(บริษทั ฯ) ซึงA เป็ นสมาชิกหมายเลข
________ ขอแจ้งหลักการทํางานของชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์สาํ หรับการซือ ขายโดยอัตโนมัติ รายละเอียดดังนี
ชื!อกลยุทธ์ (Strategy name)___________________________________________________________________________
โดยกลยุทธ์ทยAี Aนื ขออนุญาตเป็ นกลยุทธ์ประเภท
 กลยุทธ์พนื ฐาน 1
 กลยุทธ์อAนื ๆ
วัตถุประสงค์
______________________________________________________________________________
 ได้รบั การอนุญาตใช้งานในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าอืAน กรุณาระบุ
ตัวอย่างการทํางาน (ขอให้อธิบายโดยละเอียด เช่น ภาพประกอบ กราฟ หรือตัวเลข)
_
_

___
_

ทัง นีบริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง

ประทับตราบริษทั ฯ

(

_______________________________

ตําแหน่ง _______________________________
ผูม้ อี ํานาจลงนามแทนบริษทั

)

หมายเหตุ
1 กลยุทธ์พน
ื ฐาน หมายถึง โปรแกรมคําสั Aงซือ ขายทีมA วี ตั ถุประสงค์เฉพาะและชัดเจน ซึงA ได้แก่กลยุทธ์สาํ หรับ
1. การซือ ขายหลักทรัพย์ทรAี าคาเฉลียA เช่น VWAP, TWAP
2. การซือ ขายเพืAอให้สอดคล้องกับปริมาณซือ ขายในตลาด / ราคาอ้างอิง เช่น Volume Inline, Percentage of Volume, Price Inline,
Implementation Shortfall
3. การซือ ขายหลักทรัพย์ในปริมาณมากเพืAอป้ องกัน Market Impact เช่น Reserve, Iceberg, Float, Pegging
4. การซือ ขายหลักทรัพย์ในช่วงใกล้ปิดตลาดหรือช่วง Call Market เช่น Market on Close
(เป็ นไปตามประกาศ / แนวทางปฏิบตั ิ / มาตรฐาน และหนังสือเวียนทีเA กียA วข้อง)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายอนุ พนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th
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แบบ MO-PROG1: FORM D
แบบแจ้งยกเลิ กชุดคําสั !งคอมพิ วเตอร์สาํ หรับการซือขายโดยอัตโนมัติ
ข้าพเจ้า บริษทั ________________________________________________________(บริษทั ฯ) ซึงA เป็ นสมาชิกหมายเลข
________ ขอแจ้งยกเลิกชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์สาํ หรับการซือ ขายโดยอัตโนมัติ (ชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์) รายละเอียดดังนี
 ขอยกเลิกชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ทเAี คยได้รบั อนุ ญาตแบบรายกลยุทธ์ (Strategy) ทีเA คยได้รบั อนุ ญาตแล้วตามหนังสืออนุ ญาต

เลขที_A ___________________
 ขอยกเลิกชุดคําสั Aงคอมพิวเตอร์ทเAี คยได้รบั อนุ ญาตภายใต้ระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายแบบทั Aวไป ทีเA คยได้รบั อนุ ญาต
แล้วตามหนังสืออนุญาตเลขที_A ___________________ โดย
 ขอยกเลิกระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายแบบทั Aวไป และทุกประเภทกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ระบบบริหารความ
เสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายดังกล่าว
 ขอยกเลิกเฉพาะบางกลยุทธ์ (Strategy) ภายใต้ระบบบริหารความเสียA งในการส่งคําสั Aงซือ ขายดังกล่าว
รายละเอียดดังนี
ลําดับ

ชื!อกลยุทธ์ (Strategy name)

ชื!อระบบ

ช่องทางการส่งคําสั !ง
(Acting user)

โดยให้มผี ลตัง แต่วนั ทีA____________________________________________เป็ นต้นไป
ทัง นีบริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็ นจริง

ประทับตราบริษทั ฯ

(

_______________________________

ตําแหน่ง _______________________________
ผูม้ อี ํานาจลงนามแทนบริษทั

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายหลักทรัพย์ / Email : SecuritiesTradingOperationDepartment@set.or.th
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารซือขายอนุ พนั ธ์ / Email : DerivativesTradingOperationsDepartment@set.or.th

)

หน้า 4 / 4
1 เมษายน 2561

